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 الشرق األوسط: بين رغبة القيادة التركية ودوام المبادرة األمريكية

 ممخص:   
إن منطقة الشرق األوسط تعتبر محل أنظار القوى اإلقميمية والدولية 
بغرض الييمنة عمييا بشتى الوسائل وفي كافة المجاالت، فمن ناحية الجغرافية 
السياسية تزخر ىذه المنطقة بموقع استراتيجي تراوح بين الكم اليائل لعدد 

غنية بثروات باطنية السكان، وبين المساحة الواسعة ألراضييا التي ىي األخرى 
يأتي في مقدمتيا النفط، فمن الناحية االجتماعية تتسم ىذه المنطقة بأزمات 
تنوعت بين أزمة االندماج وأخرى لمتكامل، أما من الناحية االقتصادية ضعف 
وىشاشة البنية التحتية لغالبية الدول ىي الحمقة األبرز، أما سياسيا يشيد ىذا 

عا لصراعات عرقية ونزاعات إثنية ناىيك عن حروب الحيز الجغرافي مسرحا واس
أىمية وأخرى حدودية، كل ىذه األوضاع المتذبذبة وغير المستقرة نجدىا قد 
فتحت المجال واسعا لتحرك قوى دولية وأخرى إقميمية اتجاه المنطقة، فتركيا 
بحكم ما تحوزه من مقومات تاريخية، بشرية، و جيوبولوتكية اندفعت بقوة وفق 

راتيجية بعيدة المدى مستغمة ما ىو كائن لمعب دور إقميمي ريادي وقيادي، است
وفي ذات السياق نجد أن ىذه الرؤية التركية حيال المنطقة برمتيا قد اصطدم 
بمقاربة استراتيجية لقوى دولية فرضت نفسيا بقواىا االقتصادية، العسكرية 

األمريكية ليأخذ شكل ممثمة في الواليات المتحدة والدبموماسية والمؤسسية 
وعمى ىذا  النمط نمت طابعا تعاونيا وأخر صراعيا،  االستراتيجيتينالتقاطع بين 

 و توطدت العالقة بين الطرفين 
) نظرية القيادة من الخمـف الواليات المتحدة األمريكية (، ونظرية 

 التحالف االستراتيجي المشترك تركيا (.
. 
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Abstract: 

 

The Middle East region of the attention of the 

regional and international powers for the purpose of 

domination by various means in all fields , On the one 

hand and the geopolitical abounds in this region enjoys 

a strategic location between the huge number of the 

population , And the wide area of its territory which is 

rich other wealth of the aquifer in the forefront of 

which is the oil , From a social standpoint 

characterized this region crisis varied among the crisis 

of integration , As for the economic weakness and 

fragility of the infrastructure of the majority of States , 

Politically, the geographical space scene wide ethnic 

conflict and civil wars and the Border , Turkey by 

virtue of the holdings of the historical factors, human, 

strongly rushed according to the strategy of far-

reaching exploiting what is an object to play the role of 

a pilot regional leader , In the same context, we find 

that these Turkish vision toward the region as a whole 

had collided with a strategic approach represented in 

the United States of America , And consolidated the 

relationship between the two parties ( the theory of the 

leadership of the attribution of the United States of 

America), (and the theory of strategic alliance joint 

Turkey). 
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 الشرق األوسط: بين رغبة القيادة التركية ودوام المبادرة األمريكية 

  
 *نورالدين دخان

 –المسيمة  -، جامعة محمد بوضياف مدير مخبر العموم السياسية 
 الجزائر

 سميم بدرة **
 جامعة باتنة -طالب دكتوراه 

 تمييد:
الشرؽ األوسط حيز جغرافي جمب إليو األنظار اإلقميمية والدولية، انعكست  منطقة إف

والتي رمت بظالليا عمى أنظمة  عميو مختمؼ التجارب الديمقراطية و عواصؼ التحوالت الدولية،
ىذه الدوؿ فوجدت نفسيا مكبمة تصارع الشرعية وتبحث عف المشروعية، وفي ظؿ تحركات 

ماـ ما يسمى بأولوية التدخؿ و روح المبادرة تحت شعار "تعظيـ القوة القوى اإلقميمية والدولية أ
"، تتطمع تركيا ألف تكوف الالعب األوؿ االستراتيجيةوالعمؿ عمى صوف والحفاظ عمى المصالح 

في الجوار اإلقميمي، لما تحوزه مف إمكانات عسكرية واقتصادية وحتى دبموماسية والتي تجعؿ 
ة وفعالية دائمة مستمرة لمعب دورا ميما سواء كاف ذلؾ  في شكؿ مف سياساتيا ذات حركة نشط

بحث مقترحات أو فرض وجود ودحض قيود، حفاظا عمى أمنيا ومصالحيا.  ومف ثـ دواـ غائية 
القيادة و الريادة اإلقميمية، حؽ إقميمي ودولي مشروع وليد تفكير استراتيجي مدروس مفتوح، كتب 

لوجستي لقوى دولية فرضت نفسيا بقواىا االقتصادية،  لو االصطداـ بتصميـ استراتيجي
العسكرية والدبموماسية والمؤسسية في المنطقة عبر التاريخ جعمت مف شعوب المنطقة تذعف ليا 
طوعا وتبعية في مقابؿ المشروطية السياسية، ونخص بالذكر ىنا الواليات المتحدة األمريكية، 
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قيادة وسجينة الدور، أماـ الواليات المتحدة األمريكية وبيذا تسعى تركيا بأف ال تكوف فاقدة ال
السيد المطاع الذي ال تقبؿ مصالحو القسمة عمى اثنيف، وىنا نتساءؿ، إلى أي مدى أثرت 

 محددات السياستيف الخارجيتيف التركية واألمريكية عمى القضايا الشرؽ األوسطية؟

ياسة الخارجية لتركيا و أوال: المضامين المختمفة لمفيومي الشرق األوسط والس
 والواليات المتحدة األمريكية

يتميز مفيـو الشرؽ األوسط بالتعقيد والتداخؿ والتشابؾ، إذ مفيوم الشرق األوسط:  -1
لـ تتفؽ الساحة العممية، واألكاديمية عمى تعريؼ محدد وجامع لو، ولعؿ مرد ذلؾ اعتبارات 

 سياسية وأخرى تاريخية واستعمارية.

تاريخيا وبالتحديد منذ مضي القرف العشريف  كرونولوجية مصطمح الشرق األوسط: -أ
في أبعاده  أكاديمياذاع صيت المصطمح، لتمقى أبعاده السياسية رواجا عمميا، وتوسعا بحثيا 

ومجاالتو االقتصادية، والثقافية منيا واالجتماعية، إنو مفيـو غامض لطالما  االستراتيجية
(، وفي ىذا السياؽ 1مصالح الغربية االستعمارية البريطانية منيا والفرنسية)ارتبطت تسميتو بال

-يرجع مفيـو الشرؽ األوسط إلى رجؿ االستخبارات البريطاني الجنراؿ "توماس إدوارد جوردف
Thomes Tdward Tordan"  نبو فيو الحكومة البريطانية لمخطر  1900في مقاؿ كتبو سنة
البريطانية في اليند، خاصة إثر تقدـ ىذا األخير في بالد فارس  الروسي المرتقب عمى المصالح

)إيراف حاليا(، ليعرؼ بعد ذلؾ المصطمح رواجا وتطورا تاريخيا وأكاديميا وذلؾ عندما ارتبطت 
" سنة  Mahan -تسميتو بالمقاؿ المنشور لضابط البحرية الجنراؿ األمريكي " ألفرد ماىاف 

" تحت عنواف: "الخميج الفارسي والعالقات national reviewالصادر في مجمة " 1902
الدولية"، أيف أطمؽ ىذا المصطمح عمى المنطقة الواقعة بيف اليند والجزيرة العربية وليعرؼ بعد 

"  Chirol -ذلؾ ىذا المفيـو تداوال كبيرا وعمى نطاؽ واسع وذلؾ عندما استقاه " فمنيتف جيروؿ
يراف، والذي أخذ يستخدمو بكثرة في مقاالتو التي كانت تنشر مراسؿ جريدة التايمز المندنية في ط

بذات الجريدة، ثـ أعقبو بعد ذلؾ صدور كتاب "ىاممتوف" بعنواف "مشاكؿ شرؽ أوسطية" وكاف 
استخدـ مف طرؼ المورد "كيرزوف" حاكـ اليند في إشارة منو  1911، وفي سنة 1909ذلؾ سنة 

جغرافية ارتبطت بالمناطؽ التالية: تركيا، الخميج  أف عبارة الشرؽ األوسط تفضي إلى دالالت
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مصطمح الشرؽ األوسط ذيوعا حيث أنشأ  اكتسب( وبعد الحرب العالمية األولى 2العربي، إيراف،)
"ونتسوف تشرشؿ" وزير المستعمرات البريطاني آنذاؾ ما عرؼ بإدارة الشرؽ األوسط وكاف ذلؾ 

ف وشرؽ األردف والعراؽ، وفي ىذا الصدد حيث أنيط باإلدارة شؤوف فمسطي 1921في سنة 
جاءت نياية الحرب العالمية الثانية لتؤكد وتقر منيجيا وموضوعيا بمفيـو الشرؽ األوسط ذو 

وذلؾ عندما أنشئ مركز تمويف الشرؽ األوسط وقيادة  واالستراتيجيةاإليحاءات السياسية منيا، 
أنشأت الواليات  1945يوف، وفي عاـ الشرؽ األوسط، والتي كانت قائمة تحت إشراؼ البريطان

المتحدة األمريكية معيد الشرؽ األوسط، أيف حددت ىذه المؤسسة القريبة مف وزارة الخارجية 
( وىنا نخمص أف ميالد 3األمريكية مجاليا الجغرافي في المنطقة الواقعة بيف المغرب وباكستاف،)

ضات في المصالح بيف أطراؼ ىذا المصطمح جاء ليعبر عف  اختالفات  في الرؤى، وتناق
غربية أوروبية وأخرى وأمريكية ذات الخبايا والنوايا االستنزافية االستغاللية البعيدة كؿ البعد عف 

 الحيز الجغرافي المحيط بيذه الدوؿ .

كما أشرنا سابقا توجد  : التعدد : الشرق األوسط تعاريف تقبع بين االختالف و1-2
صعوبة في تحديد الصورة النيائية لمصطمح الشرؽ األوسط، وذلؾ راجع ربما الختالؼ وتنوع 

 وجيات النظر بالنسبة لكؿ باحث،  خاصة وأف ىذا األخير ذي صبغة سياسية محضة.

:"مصطمح جغرافي وسياسي ىالمي القواـ، يتسع أو يضيؽ عمى  * الشرؽ األوسط
 (4حسب اختالؼ وتعدد وتنوع وجية النظر إليو، وأىـ التصنيفات المقدمة لو." )خريطة العالـ 

* تعريؼ الموسوعة البريطانية لمشرؽ األوسط:" ىو تمؾ األراضي الواقعة حوؿ الساحميف 
يراف ."  الجنوبي والشرقي لمبحر المتوسط مف المممكة المغربية إلى شبو الجزيرة العربية وا 

"اصطالح جغرافي يطمؽ عمى اإلقميـ الذي  سي لمشرؽ األوسط:* تعريؼ القاموس السيا
يضـ الدوؿ األسيوية واإلفريقية المتجاورة القريبة مف أوربا ويطؿ أكثرىا عمى البحر 

 (5المتوسط.")
* تعريؼ القاموس الموسوعة السياسية لمشرؽ األوسط:" مصطمح غربي استعماري كثر 

وىو يشمؿ منطقة جغرافية تضـ: سوريا ولبناف وفمسطيف  استخدامو إباف الحرب العالمية الثانية،
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يراف، وتتوسع لتشمؿ أفغانستاف، قبرص وليبيا  واألردف والعراؽ والخميج العربي، ومصر وتركيا وا 
 (6أحيانا" .)

مف خالؿ ما تقدـ مف تعريفات نستشؼ أف مفيـو الشرؽ األوسط يحمؿ في مكنوناتو 
 :االتي جممة مف الميزات نذكرىا عمى النحوي

إف مصطمح الشرؽ األوسط تسمية غربية أوروبية، وىو بذلؾ مكمؿ لمصطمحي الشرؽ  -
األدنى والشرؽ األقصى وقد أطمؽ المصطمح عمى بمداف عربية وغير عربية في قارة أسيا، لكف 
ىذا المصطمح الجغرافي السياسي غير محدد المساحة فتارة يعني البمداف العربية األسيوية، وتارة 

 ؼ إليو البمداف األخرى.تضا
إف تحديد منطقة الشرؽ األوسط  يغمب عمييا الطابع المصمحي، لذا نجد أغمب  -

التعريفات ال تستند إلى معايير موضوعية في تحديد ماىية الشرؽ األوسط والدوؿ التي تدخؿ في 
 إطاره .

ف ثـ فيي إف معظـ التعريفات المقدمة لمشرؽ األوسط ليا دوافع وأىداؼ سياسية، وم -
 (7.)استراتيجيةتقـو بدراسات عممية لتحقيؽ أىداؼ سياسية وأخرى 

 تبرز ىذه الخصائص في:: خصائص منطقة الشرق األوسط : 1-3
سيادة المغة العربية عمى غالبية سكاف المنطقة، باستثناء طرفيا الشمالي أيف تسود  -

المنطقة فتسودىا المغة اإليرانية، أي أف المغة التركية، أما أطراؼ إيراف الغربية الداخمة في قمب 
 المنطقة مزيج بيف العربية والكردية والفارسية.

تتسـ منطقة الشرؽ األوسط بمناخ جاؼ وشبو جاؼ لو آثاره الواضحة عمى معدالت  -
 النمو االقتصادي، إذ يشكؿ نقطة قوة في التركيب االستراتيجي لدوؿ ىذه األخيرة.

ط بثراء باطني ال يستياف بو، إذ بمغ إنتاج البتروؿ الخاـ تتسـ منطقة الشرؽ األوس -
، ولعؿ ىذا 65.1%، بينما وصؿ احتياطي البتروؿ العالمي المؤكد حولي 35%العالمي حوالي 

 (8ما جعؿ المنطقة ذات موقع استراتيجي ميـ، ومحؿ أطماع القوى الكبرى.)
اعية بتناحر وتطاحف تتسـ منطقة الشرؽ األوسط مف الناحية السياسية واالجتم -

 سياسي، وتشرذـ طبقي.
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تضـ منطقة الشرؽ األوسط خميطا مف القوميات واألدياف، بحيث أف القاعدة األساسية  -
فييا ىي التعدد والتنوع وليس الوحدة والتماثؿ، بحيث أصبح واضحا أف مصطمح الشرؽ األوسط 

يف جناحيو أقواـ مف ىو أكثر مف مصطمح جغرافي، فيو مصطمح سياسي واقتصادي، يضـ ب
عروؽ شتى عربية، تركية وفارسية وكردية وغيرىا، ومف أدياف شتى إسالمية ومسيحية 

 (9وييودية.)
منطقة الشرؽ األوسط إلى  لمنطقة الشرق األوسط: استراتيجية: األىمية الجيو 1-4

شرية كثيرة، جانب تمتعيا بالموقع الجغرافي االستراتيجي الياـ، ومع امتالكيا لثروات مادية وب
استطاعت التأثير وال تزاؿ في مسيرة الحياة اإلنسانية وأخذ موقع الصدارة مف تاريخ البشرية، 

 وذلؾ لما قدمتو لإلنسانية.
تعتبر منطقة الشرؽ األوسط واحدة مف أىـ المناطؽ المؤثرة  * األىمية الجيوبولتيكية :

تيجي الفريد جعميا محكومة بقانوف في توازف القوى  والمصالح في العالـ، فموقعيا االسترا
فريقيا وتماسكيا  التداخؿ والتعارض بيف األضداد، كما أف توسطيا قارات العالـ قديما آسيا وا 
طالليا عمى بحار ومحيطات ىامة، جعؿ منيا  جغرافيا وتحكميا في أىـ الممرات الدولية وا 

أثير كبير في تضارب منطقة ذات أىمية قصوى في العالقات الدولية، في حيف بات ليا ت
المصالح العالمية، وفي ىذا السياؽ كتب" ألفريد تيير ماىاف" الضابط والمؤرخ األمريكي في 

أف الظروؼ ىي التي جعمت مف  1892كتابو" تأثير القوة البحرية عمى التاريخ" الصادر عاـ 
عميو أي سطح البحر األبيض المتوسط يمعب دورا تجاريا وعسكريا في تاريخ العالـ أكبر مما 

مائي أخر يتمتع بذات الحجـ، فقد سعت أمة بعد أمة لمسيطرة عميو وال يزاؿ الصراع مستمرا 
(.10) 

تزخر منطقة الشرؽ األوسط بثراء باطني، حيث تحوز دوؿ  * األىمية االقتصادية:
مى المنطقة مكانة ىامة ضمف خارطة السوؽ النفطية، ولعؿ ىذا ما جعميا ميدانا تتنافس الدوؿ ع

استثمار موارده بعد أف دلت البوادر عمى وفرة بترولية، حيث نشطت أعماؿ البحث عف البتروؿ 
في الشرؽ األوسط بعد الحرب العالمية األولى حيث كاف النصيب األكبر لصالح الواليات 

(، كيؼ ال و أنو ليس مف قبيؿ المفاجآت أف غالبية التقديرات تشير إلى 11المتحدة األمريكية )
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منطقة الدوؿ العربية ستزيد مف إنتاجيا النفطي مما سيؤدي إلى زيادة حصتيا مف اإلنتاج أف 
، في حيف ومف بيف الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط في العالـ ىناؾ 2030العالمي حتى عاـ 

ما يقارب حوالي  2010خمس دوؿ مف منطقة الشرؽ األوسط قد بمغ احتياطيا النفطي عاـ 
ي: المممكة العربية السعودية العراؽ، إيراف والكويت واإلمارات العربية مميار برميؿ وى100

مميار برميؿ مشكمة بذلؾ حوالي  587.89المتحدة، والتي تضـ فيما بينيا احتياطات تقدر بػ 
مف إجمالي االحتياطات النفطية المؤكدة في العالـ، فإلى جانب المورد البتروؿ، لعب  %48

ه مف موارد طبيعية دورا كبيرا في جمب أنظار الدوؿ الكبرى إلى مورد الغاز الطبيعي وغير 
 (12المنطقة.)

تتسـ منطقة الشرؽ األوسط بالتنوع والتعدد الثقافي والمغوي والعرقي،  * األىمية الثقافية:
 فمف الناحية العرقية الساللية يقطف ىذه المنطقة ثالثة أجناس:

ف والعراؽ وبعض مناطؽ األناضوؿ وكؿ الشعوب اليندية األوروبية في كؿ مف إيرا -
 ىؤالء يتكمموف الفارسية وبعض المغات القريبة منيا.

 الشعوب التركية، ويتكمموف المغة التركية. -
الشعوب السامية، وىـ ال يمثموف أمة واحدة فمنيـ العرب اإلسرائيميوف الذيف يتحدثوف  -
 العبرية.

دينية، بحيث أنو عمى الرغـ مف أف أكثر ىذا ونفس الشيء نجده ينطبؽ مف الناحية ال *
األدياف انتشارا في المنطقة ىو اإلسالـ، إال أف أبناءه ال يمثموف كتمة متجانسة، بؿ ينقسموف إلى 

شيعة وسنة، و ينقسـ الشيعة بدورىـ إلى عموية وزبدية وجعفرية، ىذا إلى جانب البيائييف 
عشرة كنيسة مثؿ: الكنيسة الشرقية  اثنتيالي والدروز، أما المسيحيوف فينقسموف بدورىـ إلى حو 

األرثوذكسية والرـو والكاثوليؾ واالنجيمكاف والبروتستاف، وىناؾ أيضا الديانة الييودية  بطوائفيا 
 (13المتعددة إلى جانب العديد مف األدياف والمذاىب األخرى.)

ىذا التعدد االجتماعي والتنوع الثقافي الذي طبع مجتمع منطقة الشرؽ األوسط طالما  *
 كاف سببا رئيسيا لمصراعات السياسية التي ىزت كياف ىذا الحيز الجغرافي.
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يعد موضوع السياسة الخارجية التركية مف المواضيع اليامة والمثيرة لمجدؿ والنقاش 
والتحميؿ، ألنيا ببساطة تعبر عف صورة مجسدة لمعالـ الدولة، أو باألحرى السموكات السياسة 

العامة لمدولة المبنية عمى مجموعة مف المحددات تعد بمثابة مقومات ومرتكزات مرشدة وموجية 
خارجي لموحدات الدولية نذكر عمى سبيؿ الحصر منيا، الموقع الجغرافي، والمورد لمسموؾ ال

البشري ودور النسؽ العقائدي لصانع القرار الخارجي، وتفاعؿ ىذه العوامؿ مجتمعة، أو ىذه 
المحددات مع البيئة الخارجية لتكتمؿ بعد ذلؾ الصورة النيائية لمسياسة الخارجية، سواء اتسمت 

 بالضعؼ واإلذعاف، اليشاشة والتبعية. امتازتمنة، السيطرة وبسط النفوذ، أو بالقوة واليي

في ىػذا السياؽ فإف الحديث عف السياسة الخارجية التركية خاصة بعد اإلعالف الرسمي 
لمجميورية و إلى غاية اليـو يجعمنا نتوقؼ قميال عند تاريخ ىذا البمد الذي صنع وال يزاؿ يصنع 

ضات أو كما  أطمؽ عميو تسمية الجميورية الحائرة، فدولة تركيا تزخر بقدرات الحدث، بمد المتناق
داخمية ىائمة وثمينة كاف البد مف حسف استغالليا حتى يتسنى ليا االرتقاء مبكرا بمصاؼ القوى 
الكبرى، لكف يشاء القدر وتشاء الصدؼ أف يشيد ىذا البمد عاصفة وزلزاال سياسيا عصؼ بكيانو 

: تمثؿ في النزاع السمطوي بيف ما ىو مدني و بيف ما ىو عسكري والثاني: إعصاراف األوؿ
تجسد في الصراع بيف مف ينادي بالتيار اإلسالمي واآلخر الذي ينادي باألصولية العممانية، 

ليعود النصر لمنزعة العسكرية ولتتجسد بعد ذلؾ معالـ العممانية األتاتوركية، ولينعكس كؿ ىذا 
جية التركية والتي اتسمت منذ تأسيس الجميورية والى غاية عقد التسعينات عمى السياسة الخار 

مف القرف الماضي بسياسة خارجية أحادية التوجو نحو الغرب، سياسة خارجية أقؿ ما يقاؿ عنيا 
بأنيا سياسة سمبية، جامدة ناجمة عف توليفة عقائدية فضمت فييا آنذاؾ النخبة السياسية 

عار السالـ في الداخؿ والسالـ في العالـ، ليستمر الحاؿ عمى حالو إلى العسكرية التركية رفع ش
حيف تفجر بعض األحداث السياسية التي حممت في ثنايا طياتيا بزوغ بعض المتغيرات التي 
ألقت ىي األخرى بظالليا تأثيرا عمى العممية السياسية عمى المستوى الداخمي بصفة خاصة 

 والتنمية ىذاة، أال وىي ميالد ما يسمى بحزب العدالة وعمى المستوى الخارجي بصفة عام
األخير استطاع أف يغير مجرى الحياة السياسية التركية عمى كافة األصعدة سواء عمى المستوى 

المحمي: مف خالؿ إبعاد المؤسسة العسكرية عف الساحة السياسية ومف ثـ إرجاع السيطرة 
 ، لممدنييف
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ؿ التوظيؼ الجيد لمفيـو حسف الجوار خاصة مع أو عمى المستوى اإلقميمي مف خال
العرب والقوقاز وشرؽ األوسط، أو عمى الصعيد الدولي مف خالؿ حجز مكانة دولية محترمة 

بعيد المدى،  أيف تـ التخمي عف مفيـو الجسر  استراتيجيكانت وليدة جيود نخبوية ذات تفكير 
ذلؾ مف سموؾ خارجي نشط، و أسموب  واالنتقاؿ لمفيـو أخر وىو تصفير المشكالت و ما يعني
 دبموماسي فعاؿ، و تسجيؿ تواجد دولي قوي ومستمر.

 :مقومات السياسة الخارجية التركية2-1

يعد مقـو الجغرافيا السياسية أحد أىـ الدعائـ التي  يرتكز  المقومات الجيوبولتكية:-أ
عمييا صانع القرار الخارجي لدولة ما لتوجيو سياسة بمده الخارجية، حيث يساىـ ىذا اإلدراؾ 

 االستراتيجيوالوعي في استغالؿ ما ىو كائف مف إمكانات مادية خاصة ما تعمؽ منيا بالموقع 
ب ىذا األخير القوة الفعمية لموحدة الدولية إقميميا ودوليا، و مف لمبمد، مف جية المساىمة في إكسا

 جية أخرى، يسيؿ لمدولة الدخوؿ في عالقات تعاونية وصراعية في نفس الوقت.

كـ مربع، تحدىا مف الشماؿ الغربي بمغاريا و  779542وتتربع تركيا عمى مساحة قدرىا 
لشرقي جورجيا وأرمينيا، ومف الشرؽ كؿ مف اليوناف، ومف الشماؿ البحر األسود، ومف الشماؿ ا

قميـ ناكسيفاف األذربيجاني، ومف الجنوب العراؽ وسوريا والبحر المتوسط ، ومف الغرب  إيراف وا 
 (14بحر ايجة.)

دوؿ عبر األطواؿ  08مف خالؿ ىذه التوليفة الحدودية نالحظ أف تركيا تجاور ثماني 
كـ، طوؿ  09كـ، طوؿ الحدود مع أذربيجاف  268الحدودية التالية: طوؿ الحدود مع أرمينيا 

 206كـ، طوؿ الحدود مع اليوناف  252كـ، طوؿ الحدود مع جورجيا  240الحدود مع بمغاريا 
كـ، طوؿ الحدود مع  331كـ، طوؿ الحدود مع العراؽ،  499كـ، طوؿ الحدود مع إيراف 

 كـ. 822سوريا 

أمياؿ، والبحر  6مية في بحر ايجة كـ، والمياه اإلقمي 7200أما الحدود الساحمية 
 (15ميال .) 12ميال والبحر األسود  12المتوسط 



 و سـيــاسـيةقــانونـية      دراسـات 94 سميم بدرة نورالدين دخان 
 

 

إف الحدود الجغرافية التي تحوزىا اآلف تركيا ىي امتداد لتطور تاريخي صراعي عسكري 
طويؿ، خاذتو الدولة العثمانية منذ زمف "عثماف ابف أرطغؿ" إلى غاية تأسيس الجميورية عمى يد 

أي أف الحدود المرسى عمييا اآلف جاءت وليدة كفاح نضاؿ عسكري بحت كمؿ  "كماؿ أتاتورؾ"،
بموقع استراتيجي ىاـ، جعؿ في الماضي وسيجعؿ تركيا في المستقبؿ القريب مف أف تكوف قوة 
عالمية عمى كافة األصعدة ويكفي في ىذا الجانب وبمغة الجغرافيا السياسية أف نزكي تركيا ألف 

قم يمية لكونيا تتوسط قارتيف وتجاور ثماني دوؿ، قوة مائية لتحكميا في ثالث تكوف قوة محورية وا 
 مضايؽ وممرات مائية ىامة، وقوة بحرية لحدودىا الساحمية .

يعد المقـو السكاني أحد أىـ المقومات الدافعة والمحفزة نحو  المقومات الديمغرافية: -ب
وفي ىذا السياؽ يقدر إجمالي سكاف  بموغ خطوات متقدمة لتحقيؽ ما يسمى بالتنمية الشاممة،

مميوف( ساكف، فيذا الكـ اليائؿ مف  74.4) 2007الجميورية التركية حسب تقديرات سنة 
السكاف وفي حالة ما سمح لتركيا مستقبال باالنضماـ إلى االتحاد األوروبي، سيجعؿ منيا الدولة 

ىذا المؤثر نقال سياسيا يوازي ىذه رقـ واحد ألنيا البمد األكثر كثافة سكانية مف ثمة سينجر عف 
الكثافة في البرلماف والمجاف األخرى وبالتالي سيفوؽ الثقؿ الذي تتمتع بو دوؿ كبرى كفرنسا 

ألمانيا، وايطاليا، ىذا وفضال عف ما سيتمتع بو الساكف التركي مف حرية التنقؿ واإلقامة، ومف 
ذا وما يعنيو ذلؾ مف تبيعات ستعود ثمة سيجتاح حوالي عشرة ماليف عنصرا تركيا أوروبا، ى

 (17بالفائدة االيجابية لدولة األمة في شتى األصعدة وكافة المجاالت.)

تركيا بمد يتسـ بوفرة الموارد الطبيعية خاصة ما تتعمؽ بأىـ  مقوم المورد الطبيعي : -ج
تعوز مورديف  مورديف تفتقرىما باقي الدوؿ المجاور ليا، أال وىما المياه والغذاء في حيف أنيا

آخريف ىاميف وضرورييف لالنتعاش االقتصادي عمى المستوى المحمي بالدرجة األولى، وعمى 
مستوى التجارة الخارجية بدرجة ثانية، أال وىما الغاز والنفط فتركيا تتمتع بموارد طبيعية وثروات 

صاد التركي معدنية وبمساحات شاسعة إضافة إلى موقع مميز، كؿ ىذا أعطى دافع معنوي لالقت
بأف يتسـ بالتركيب والتعقيد، كونو ينطمؽ مف التكامؿ ليخمص لالندماج، ولعؿ ما يؤكد صحة 

ىذا، ىو أف البمد يتمتع باكتفاء ذاتي، فمف الناحية الزراعية يحتؿ المرتبة األولى عالميا في إنتاج 
عالميا في إنتاج الزجاج  البندؽ والمشمش والتيف، أما مف الناحية الصناعية فيحتؿ المرتبة الثانية
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المسطح، في حيف تقع تركيا ضمف الخماسي العالمي األوؿ إلنتاج الذىب، والثماني العالمي 
 (18األوؿ لصناعة وبناء السفف.)

وعميو نخمص إلى القوؿ تركيا غنية بالموارد الطبيعة، لكنيا فقيرة في نفس الوقت خاصة 
قوي عمى المسرح الدولي، فيتحوالف بيا مف وحدة وأنيا تفتقر أىـ مورديف يضمناف التواجد ال

دولية تابعة، إلى أخرى متغيرة ضاغطة مسيطرة ونافذة، أال وىما موردي الغاز والبتروؿ، لكف 
ىذا لـ يمنع صانع القرار التركي مف االستثمار في ما ىو كائف  والسعي في نفس الوقت لمتطمع 

 لما يجب أف يكوف.

 سكري:المقوم االقتصادي والع -د

لعب الحمـ التركي لالنضماـ لالتحاد األوروبي دورا كبيرا في  * المقوم االقتصادي:
حصد االقتصاد التركي مراتب مشرفة ضمف االقتصاديات العالمية، إذ أضحى يحتؿ المرتبة 

السادسة عشر عالميا، كيؼ ال وىو واحد مف أىـ وأكبر االقتصاديات في البمقاف والشرؽ 
، أما فيما يتعمؽ 2003مميار دوالر عاـ  240الدخؿ القومي بو حوالي   األوسط، حيث وصؿ

، 2008مميار دوالر في عاـ  100بالتجارة الخارجية  فقد تخطى حجـ التجارة الخارجية  حاجز 
(، ولعؿ ىذا 19دوالر) 67أالؼ و 10بينما وصؿ نصيب الفرد مف الدخؿ القومي حوالي 

إرجاعو بالدرجة األولى لمسياسة التي تبناىا قادة حزب  االرتفاع في المعدالت المسجؿ يمكف
 العدالة والتنمية، والتي أعطت النتائج التالية:

 ارتفاع حجـ االستثمار بحوالي أربعة أضعاؼ. -

 ارتفاع حجـ اإلنتاج ضعفيف . -

 .80%إلى  75%ارتفاع معدؿ استخداـ رؤوس األمواؿ مف  -

أما  300%ص في الفترة المذكورة بنسبة ارتفاع معدالت استثمار القطاع الخا -
 .100%استثمارات القطاع الحكومي فقد ارتفعت إلى نسبة 

 في القطاع الحكومي. 22%،و39%ارتفاع نسبة االستيالؾ لتصؿ  -
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 (20.)2%إلى اقؿ مف16.5%انخفاض عجز الموازنة العامة مف الناتج القومي مف  -

إف القوة العسكرية ىي إحدى المؤشرات األساسية لمقوة الكامنة لمدولة  * المقوم العسكري:
في زمف السمـ  وأىـ مظير يعكس القوة الحقيقية لمدولة زمف الحرب، إف القدرة العسكرية لبمد ما 

كمقياس يستطيع التكيؼ مع األوضاع المتغيرة، تتحدد بالقرارات االقتصادية والدبموماسية 
عف ىذه القرارات مف توجيات وتطبيقات تؤثر عمى المقاييس األمنية لمدولة والسياسية مما ينتج 

إلى حد كبير عمى كيفية استخداـ مصادرىا االقتصادية ونقميا، وتحديد اتجاه سير عالقاتيا 
 (21الدبموماسية السياسية. )

 وفي ىذا السياؽ تقبع القوات التركية المسمحة، أو باألحرى الجيش التركي في المراتب
األولى عالميا مف حيث تعداد الجيوش حيث يعد أكبر ثاني جيش في حمؼ الشماؿ األطمسي 

بعد الواليات المتحدة األمريكية، وثامف أكبر جيش عالمي باحتياطي بمغ تعداده اإلجمالي حولي 
ألؼ جندي موضوعيف في الخدمة ، كيؼ ال وقد وصؿ عدد األشخاص الموائميف لمخدمة  308

ألؼ كؿ  680مميوف، بينما وصؿ عدد مف يدخؿ سف التجنيد  12ركيا حوالي العسكرية في ت
شخص يؤدوف الخدمة العسكرية عمى صنوؼ القوات المسمحة  515100عاـ بينما يتوزع حوالي 

لمبحرية، ىذا وكما يمكف لمجيش أف  53000لمجوية، و 60100لمقوات البرية و 402000بيف 
لألعماؿ العسكرية عند الضرورة، ىذا و لدى األتراؾ  مف المواطنيف المؤىميف 378700يجند 
جندي يعمموف في إطار عمميات األمـ  3000الؼ جندي في قبرص التركية وحوالي 40أيضا 

 (22المتحدة )الناتو(.)

 : يوضح األسمحة الرئيسية لدى الجيش التركي . 01الجدوؿ رقـ

 طائرات ىيموكوبتر المقاتمةالطائرات  المدفعية دبابات قتاؿ رئيسية لسالحا  السنة 

1990 3714 4191 163 273 

1994 4919 4275 174 262 

1998 4205 4274 168 291 

2002 4205 2990 168 534 
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 .170المصدر: عقيؿ سعيد محفوظ، ص 

وبيذا نجد أف تركيا قد اىتمت بتطوير قدراتيا العسكرية، حيث سجمت تواجدىا كحميؼ 
لعدة منظمات دولية ذات طابع أمني كالناتو مثال، ىذا مف جية ومف جية أخرى، نجد أنيا بنت 

متينة مع دوؿ صديقة كإسرائيؿ مثال، ومف ىنا ومف خالؿ ىذه التركيبة  استراتيجيةعالقات 
ميـ  استراتيجيأف ىذا البمد أضحى يتمتع بقاعدة لوجستية متقدمة، وذات موقع  العسكرية يتبيف

وقريب مف مسرح العمميات العسكرية في الشرؽ األوسط، وأصبح لو أيضا القدرة عمى أداء دور 
 (23إقميمي عسكري.)

 : مرتكزات السياسة الخارجية التركية2-2

توثر في محيطيا اإلقميمي دوف إقامة  التوازف بيف الحرية واألمف: ال يمكف لدولة أف -
توازف بيف األمف والحرية، فرغـ أف العالـ عرؼ تحديات أمنية بفعؿ اإلرىاب نتيجة أحداث 

، فتركيا استطاعت أف تحقؽ نوعا مف االنسجاـ بيف حرية 2001الحادي عشر مف أيموؿ 
 ي تركيا.مواطنييا و أمنيا الداخمي، وىذا بفضؿ الديمقراطية المقـو األساسي ف

تصفير المشاكؿ مع الدوؿ المجاورة: تتبع عالقات تركيا مع جيرانيا مسارا أكثر تعاونا  -
عمى سبيؿ المثاؿ،  2009فيناؾ اعتماد اقتصادي متبادؿ ينمو بيف تركيا وجيرانيا ففي سنة 

كثر حققت تركيا تقدما دبموماسيا كبيرا مع أرمينيا التي تبقى العالقة معيا في كؿ األحواؿ األ
يراف،  إشكالية في سياسة تركيا اإلقميمية، كما انفتحت عالقاتيا أيضا مع جورجيا وبمغاريا وا 

عموما يمكف القوؿ أف صناع القرار في تركيا قد اخذوا مف مبدأ تصفير المشاكؿ خطوة جادة، 
 وأبعد سعيا لتعاوف بيف تركيا والدوؿ المجاورة ليا .

الخارجية لدوؿ الجوار :تمعب السياسة الخارجية التركية التأثير في األقاليـ الداخمية و  -
دورا في التأثير في قضايا الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى والبمقاف، ففي التسعينيات اىتمت تركيا 
باألزمة في البمقاف إثر اندالع الحرب البوسنة واليرسؾ وكوسوفو، بينما ظؿ تأثير تركيا محدودا 

لبمقاف والقوقاز، لكف في السنوات األخيرة لعبت تركيا دورا مؤثرا في الشرؽ األوسط مقارنة مع ا
عبد اهلل غؿ إلى لبناف عاـ في الشرؽ األوسط إثر زيارة وزير الخارجية التركي السابؽ 

2004.(24) 
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السياسة الخارجية المتعددة البعد: و يعني ذلؾ االتساؽ في السياسة الخارجية وعدـ  -
 االستراتيجيةوالمنظمات الدولية فتركيا تعمؿ عمى تدعيـ عالقاتيا  تعارض توجياتيا تجاه الدوؿ

بالواليات المتحدة في إطار حمؼ الناتو وفي إطار عالقاتيـ الثنائية، وكذلؾ تدعـ عالقاتيا مع 
األوروبي، وفي الوقت الذي نجدىا تدافع عف بعض قضايا العرب وفي مقدمتيا  واالتحادروسيا 

تنتقد ممارسات إسرائيؿ اإلجرامية، لكف في المقابؿ مف كؿ ىذا نجدىا حقوؽ الشعب الفمسطيني و 
في مجاالت عسكرية واقتصادية مع إسرائيؿ، دوف أف يحدث ذلؾ  استراتيجيةأيضا تقيـ عالقات 

 تعارض أو عدـ اتساؽ في سياستيا الخارجية.

واالنسجاـ بيف  الدبموماسية المتناغمة: و يعتمد ىذا المبدأ عمى تبمور حالة مف التوافؽ -
الكبرى لمدولة واالستراتيجيات الصغيرة لمشركات واألفراد والمؤسسات ومؤسسات  االستراتيجية

المجتمع المدني، بحيث يتوافؽ سموؾ الالعبيف الدولييف مف غير الدوؿ )سواء شركات تركية أو 
تحة عمى أفريقيا جمعيات رجاؿ أعماؿ( مع سموؾ الدولة التركية وسياستيا الخارجية تركيا المنف

اإلفريقي والجامعة العربية وتشكيؿ  باالتحادوالعرب مف خالؿ حصوليا عمى عضوية مراقب 
العربي، وعضويتيا الكاممة في العديد مف المنظمات الدولية، استضافتيا  –المنتدى التركي 

نفتاح لممؤتمرات والقمـ الدولية مثؿ قمة الناتو ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، يصاحب ىذا اال
تفاعؿ موازي لمؤسسات المجتمع المدني التركية واتحادات المستثمريف وجمعيات رجاؿ األعماؿ 

التركية مع الدوؿ العربية واإلفريقية واإلسالمية بشكؿ متناغـ مع توجيات الدولة وسياستيا 
 الخارجية.

دور أسموب دبموماسي جديد: أي رسـ خريطة جديدة لتركيا تجعميا مرشحة ألداء  -
مركزي: وأف تكوف دولة قادرة عمى إنتاج األفكار والحموؿ في محافؿ الشرؽ ومنتدياتو، رافعة 
ىويتيا الشرقية دوف امتعاض، ودولة قادرة عمى مناقشة مستقبؿ أوروبا داخؿ محافؿ أوروبا 
ومنتدياتيا مف خالؿ نظرتيا األوروبية، وىذه الرؤية ليست موجية لمدبموماسييف والسياسييف 

حدىـ بؿ لممثقفيف أيضا، إذ إف الوصوؿ إلى نتائج ايجابية في ىذه الرؤية يعد أمرا مستحيال و 
 (25دوف إعادة تييئة المثقؼ وتطويره في نموذج جديد.)
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 مفيوم السياسة الخارجية األمريكية -3

إف الحديث عف موضوع السياسية الخارجية األمريكية يجعمنا نتوقؼ قميال عند وزير 
الفرنسي "دوفميباف" في مقولتو الشييرة :" عمى العالـ أف يقؼ عمى رجميف بدال مف رجؿ الخارجية 

واحدة "، ىي كميا إيحاءات تشير إلى قوة وعظمة الواليات المتحدة األمريكية، وكذا جاءت لتؤكد 
عف مدى حنكة ودىاء صانعي القرار بيا، فالواليات المتحدة األمريكية بمد نستطيع أف نقوؿ عميو 
ببمد االستثناءات، بمد استثنائي في تاريخو والذي يعود ميالده إلى مضي قرنيف تقريبا، عمى غرار 

الماضي الطويؿ لباقي الدوؿ الكبرى، استثنائي جغرافي لكونو يأخذ موضع الجزيرة، كما أنو 
ية ومع استثنائي مف الجانب القيمي فالواليات المتحدة األمريكية لـ تبتكر الحرية وال الديمقراط

ذلؾ فقد جعمت مف القيـ الديمقراطية والميبرالية تنتصر في العالـ، ىي حقيقة جاءت لتنعت 
سياساتيا الخارجية بالفعالية، فمنيجيا وسموكيا الدولي واقعي بحت قائـ عمى تعظيـ القوة مف 

عرفت السياسة الخارجية  2001 سبتمبر 11أجؿ تحقيؽ المصمحة الوطنية، وبعد أحداث 
يكية منحنى متزايدا والذي أخذ يتجو إلى المزيد مف العالمية وذلؾ بإحكاـ السيطرة والييمنة األمر 

عمى جػؿ التفاعػالت الدوليػة لتصنػع مػقػدراتيا االقتصادية والعسكرية، الثقافية والتكنولوجية 
خرى تتطمع فالواليات المتحدة األمريكية البمد رقػـ واحػد في العالـ، في حيف أخذت جؿ الدوؿ األ

 الخارجية وتستنبط فكرىا االستراتيجي. سياستياوترتقي وتسمو لتحاكي 

 : مقومات السياسة الخارجية األمريكية .3-1

تحتؿ الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى في العالـ مف  المقوم االقتصادي: -أ
، 2006تريميوف دوالر في عاـ  13الناحية االقتصادية، حيث بمغ الناتج القومي اإلجمالي حوالي 

مف إجمالي الناتج القومي العالمي تقريبا، ىذا وقد بمغ معدؿ نمو االقتصاد  30%وىو ما يعادؿ 
، ومف ناحية أخرى تعد الواليات المتحدة األمريكية أكبر قوة 2008عاـ  2.2%األمريكي حوالي 

قيمة الصادرات السمعية  مف 11.9%تجارية، إذ شكمت الصادرات السمعية األمريكية حوالي 
مف إجمالي قيمة الواردات السمعية  18.6%العالمية كما شكمت قيمة الواردات األمريكية حوالي 

، وقد عزا وزير التجارة األمريكي "كارلوس غوتيرز" ذلؾ النمو في الصادرات 2001العالمية في 
عمى الرغـ مف أف بمداف اتفاقيات األمريكية و زيادتيا إلى اتفاقيات التجارة الحرة إذ قاؿ: " أنو 
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مف إجمالي الناتج المحمي العالمي، فإف الصادرات إلى تمؾ  7.3%التجارة الحرة ال تشكؿ سوى 
مف صادرات الواليات المتحدة األمريكية، وعميو فإف ىذه المكانة  42.5%البمداف تشكؿ 

نة عمى المؤسسات المالية الدولية، االقتصادية العالمية لمواليات المتحدة األمريكية تعود إلى الييم
ىذا مف جية، ومف جية أخرى استحواذىا عمى معظـ الشركات المتعددة الجنسيات في العالـ، 

ناىيؾ عف قبوع الدوالر األمريكي في المرتبة األولى فيما لدى دوؿ العالـ مف احتياطي بالعمالت 
 (26األجنبية.)

صادية، يعد المقـو العسكري عامال ميما إلى جانب القوة االقت المقوم العسكري: -ب
مف  06%لمييمنة األمريكية، فالميزانية العسكرية لمواليات المتحدة األمريكية التي كانت قد بمغت 

إجمالي إنتاجيا الوطني في أواسط الثمانينات مف القرف الماضي، نجدىا قد تراجعت إلى نسبة 
ي نياية تسعينات القرف الماضي وبسب الفوائض أثناء القفزات الفجائية لمحرب الباردة، فف %03

" و ردا االبففي الميزانية في سنوات رئاسة "كمينتوف" والسياسة المقررة مف قبؿ الرئيس "بوش 
 300ارتفعت الميزانية العسكرية األمريكية مف  2001عمى اعتداءات الحادي عشر مف سبتمبر 

، فالواليات المتحدة األمريكية تمثؿ 2004مميار دوالر في عاـ  400إلى  2000مميار في عاـ 
، 27وحدىا نصؼ النفقات العسكرية العالمية وأكثر مف ثمثي النفقات العسكرية لحمؼ األطمسي 

وبيذا الرقـ الضخـ المخصص لمقطاع العسكري نجد أف الواليات المتحدة األمريكية تؤكد عمى 
األمنية القومية، فضال عمى  واستراتيجيتياأىمية القوات العسكرية في نجاح سياستيا الخارجية 

مريكية الدفاع عف المصالح األمريكية الحيوية، والتي تشمؿ الدفاع عف إقميـ الواليات المتحدة األ
ومواطنييا وحمفائيا وازدىارىا االقتصادي، ومصالح الواليات المتحدة اليامة التي ال تيدد بقاء 

الواليات المتحدة األمريكية ولكنيا تؤثر بشكؿ عاـ عمى الرفاه االقتصادي  والمصالح ذات 
 (28الطابع اإلنساني.)

تياف بيا في عصر أصبح : أضحى المقـو التكنولوجي قوة ال يسالمقوم التكنولوجي –جـ 
ال يعترؼ إال بالقوى، ففي ىذا الصدد شيدت الواليات المتحدة األمريكية تطورا كبيرا في قدراتيا 
التكنولوجية، إذ تعد في مقدمة الدوؿ الرأسمالية التي دشنت ما يسمى بػ عصر الثورة الصناعية 

مجاالت التكنولوجية المعقدة،  الثالثة، أو ثورة المعمومات، وىو ما يعني زيادتيا وتقدميا في
العسكرية، وتكنولوجيا الفضاء واالتصاالت  والعقوؿ االلكترونية واليندسة الوراثية  كالتكنولوجيا
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وغيره، وبذلؾ تعد التكنولوجية الحديثة واحدة مف أىـ مياديف قوة الواليات المتحدة األمريكية 
 (29ي .)المؤثرة سواء عمى الصعيد المدني، أو الصعيد العسكر 

 : أىداف السياسة الخارجية األمريكية3-2

 من الناحية السياسية : -أ
 ضماف أمف الواليات المتحدة األمريكية وسيادتيا ووحدتيا اإلقميمية وسالمة مواطنييا وحرياتيـ  -

 إقامة نظاـ دولي جديد بقيادتيا . -

 وضماف مصالحيا الحيوية .تقديـ الدعـ والحماية لمحمفاء واألصدقاء  بما يضمف تحقيؽ  -

 الحد مف ظيور قوة دولية منافسة . -

 الييمنة عمى شؤوف المجتمع الدولي . -

 من الناحية االقتصادية : -ب

 الحفاظ عمى قوة االقتصاد األمريكي . -

 تأميف مصادر الطاقة الدائمة والمضمونة لمواليات المتحدة األمريكية. -

 االقتصادية الكبرى .مواجية القوى والتكتالت  -

 من الناحية العسكرية : -جـ 

 إدامة التفوؽ العسكري األمريكي العالمي . -

 منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ . -

 إنشاء دفاع  فعاؿ مضاد لمصواريخ . -

 ضماف جاىزية واستمرارية القوات العسكرية األمريكية . -

 واالستخبارات .  والتحكـ والقيادة االتصاالت وسائؿ تحديث -
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 : وسائل السياسة الخارجية األمريكية في تحقيق أىدافيا3-2

 سكرية لتنفيذ سياساتيا الخارجية الوسيمة العسكرية ) القوة الصمبة (: وذلؾ باستخداـ األداة الع -

 ( .)القوة الناعمة –تي والموجستي ( الوسيمة االستخباراتية ) الدعـ االستخبارا -

ادية ) القوة الناعمة(: وذلؾ باالعتماد عمى المؤسسات المالية الدولية، الوسيمة االقتص -
 واالعتماد في كثير مف األحياف عمى المساعدات المالية.

 لشرعية مرجعية أو دولية كوسيمة المتحدة الوسيمة السياسية ) القوة الناعمة (: توظيؼ األمـ -
 سموكيا الدولي .

القوة الناعمة (: مف خالؿ التركيز عمى المؤسسات اإلعالمية  الدعائية ) –الوسيمة اإلعالمية  -
 (.30األمريكية في تحقيؽ مصالحيا الوطنية.)

 ثانيا: محددات السياسات الخارجية التركية واألمريكية اتجاه الشرق األوسط

بيف نعـ الموقع الجغرافي االستراتيجي، وبيف نقـ المصالح والتوجيات األمنية العالمية 
المشتركة،  اإليديولوجياتمية المعاكسة، وبعيدا عف مشاعر الصداقة و ىروبا مف القيـ و واإلقمي

قواميا طرفاف األوؿ ريادي والثاني طامح  استراتيجيةولدت مف أرحاـ كؿ ىذه التوصيفات 
لموصافة، إنيا عالقة متينة وعميقة تمتد أواصرىا إلى جذور تاريخية بعيدة المدى والتي لطالما 

(، إذا فيي عالقة 31ائميا بمحدد عسكري محض وأخر اقتصادي بروتوكولي تعاوني)حكمت دع
غير قابمة لمفصؿ والقطع يأتي ىذا خاصة في ظؿ مطامع تركيا لمعب عمى وتر أمريكا ونفوذىا 

وىيمنتيا عمى العالـ ضغطا عمى أوربا مف أجؿ قبوؿ عضويتيا في االتحاد األوروبي، وفي 
ريكا ومف خالؿ تواجدىا الدائـ والسيما العسكري في تركيا مف أجؿ الجية المقابمة تسعى أم

في المنطقة، و خاصة وأف ىذه األخيرة تتوسط قارتي أوروبا  االستراتيجيةضماف مصالحيا 
 استراتيجيةوآسيا، فيي بذلؾ تتحكـ في ممرات ومضايؽ بحرية مما يجعؿ منيا ذات أىمية 

(، وفي ىذا السياؽ ومع انتياء الحرب الباردة 32وروبا )عظمى بالنسبة لمتوازنات السياسية في أ
لـ يكف أحد يتوقع أو يتنبأ بدواـ و استمرارية نفس نيج العالقة بيف الجانبيف، خاصة عمى إثر 

االتحاد السوفيتي العدو والميدد األوؿ لمواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرؽ  انييار
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يكي وفي نوع مف التخميف االستراتيجي المستقبمي أدرؾ أىمية الوسط، إال أف صانع القرار األمر 
تعزيز عالقاتو االقتصادية والعسكرية مع تركيا ولعؿ ىذا ما جره لعقد اتفاؽ الدفاع التعاوني 

في  االستراتيجية، بذلؾ تكوف أمريكا قد أمنت مصالحيا 1980االقتصادي مع تركيا سنة 
د كسبت الريادة اإلقميمية ناىيؾ عف تحصيميا نصؼ المنطقة، وفي مقابؿ ذلؾ تكوف تركيا ق

 (.33تأشيرة االتحاد األوروبي )

 الت التقارب والتعاون التركي األمريكيامج -1

في  االستراتيجيةأحد المفاتيح  باعتبارىاتتجمى نظرة الواليات المتحدة األمريكية لتركيا 
والشرؽ األوسط، وفي ىذا الصدد نجد  بالبمقافالمنطقة الممتدة مف أوروبا وحتى القوقاز مرورا 

أف الواليات المتحدة األمريكية قد حرصت طيمة نصؼ قرف عمى توطيد عالقتيا بتركيا ودعميا 
عسكريا واقتصاديا، وفي ىذا السياؽ شيدت العالقة بيف البمديف مزيدا مف التقارب والتمتيف 

لحاجة الواليات المتحدة األمريكية خاصة خالؿ مرحمة الحرب الباردة وما بعدىا، يأتي ىذا نظرا 
 لفرض وجودىا في منطقة الشرؽ األوسط .

 :المجال العسكري1-1
كانت وال تزاؿ الواليات المتحدة األمريكية تعتبر تركيا بأنيا الحميؼ والشريؾ والالعب رقـ 
واحد في منظومة األمف اإلقميمي في الشرؽ األوسط، ولذلؾ سعت جاىدة لمعمؿ عمى مكافئتيا 
مف خالؿ توفير الحماية الكافية ليا في مواجية أي تيديد أي كاف نوعو إقميميا أو دوليا، ولعؿ 

ما يؤكد صحة ىذا الكالـ ىو تشكيؿ الييئة المشتركة بيف البمديف لمتنسيؽ في العديد مف القضايا 
لقبض (، وخير دليؿ عمى ىذا ىو عممية االستخبارات األمريكية في إلقاء ا34االستخباراتية )

، وىي المساعدة األىـ 1999عمى زعيـ الحزب الكردستاني "عبد اهلل أوجالف" في كينيا سنة 
التي قدمتيا المخابرات األمريكية إلى تركيا خالؿ سنوات عدة، وىو األمر الذي حسـ الكثير مف 

مف  التحفظات لدى األتراؾ بشأف طبيعة العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، في المقابؿ
في الواليات المتحدة األمريكية قد حسمت قدرا كبيرا أيضا  2001ذلؾ فقد تكوف أحداث سبتمبر 

األمريكية في منطقة الشرؽ  االستراتيجيةمف التحفظات والمخاوؼ بخصوص دور تركيا وأىميتيا 
 (35األوسط. )
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الدوالرات  : يوضح المساعدات األمريكية العسكرية واألمنية إلى تركيا بمالييف02جدوؿ
 2012-1948لمفترة بيف 

الفترة 
 الزمنية

المساعدات 
العسكرية 
 والمالية

أسمحة 
فائضة 
عن 
 الحاجة

التعميم 
والتدريب 
 العسكري

مكافحة 
 المخدرات

وتطبيق 
القوانين 
 الدولية

مكافحة 
اإلرىاب 
زالة  وا 
األلغام 
أمور 
ذات 
 صمة

 منح أخرى
إجمالي 
 المنح

 قروض

1948-
1959 

 158.9 4.386.8 3.496.9 - - 111.8 ؟ -

1976-
1981 

- - 3.4 - 1.9 19.5 14.9 952.9 

1982-
1992 

1.884.9 - 36.4 - 2.7 1.362.1 3.289.2 2.769.1 

 

 : المجال االستراتيجي1-2
منذ انضماـ تركيا إلى حمؼ الشماؿ األطمسي، ونظير الدور الذي سعت إليو خاصة ما 

شرؽ أوربا بعد تفكؾ االتحاد السوفيتي سابقا، اعتبرت تعمؽ بحفظ األمف واالستقرار في وسط 
الواليات المتحدة األمريكية أف تركيا جزء أساسي في منظومة األمف اإلقميمي في الشرؽ األوسط، 
وأنو يجب العمؿ عمى حمايتيا في مواجية أية تيديدات إقميمية، ولعؿ ىذا الدور المناط بتركيا 

تسجؿ إعجابيا بو و تستفيد منو معنويا ورمزيا بمشاركة دولة جعؿ الواليات المتحدة األمريكية 
 120مسممة في إطار حربيا عمى أفغانستاف، ىذا فضال عف إرساؿ تركيا لما يقارب حوالي 

جندي لتقديـ العوف لقوات الدعـ واإلسناد التابعة لحمؼ الناتو، ىذا وال تزاؿ تركيا تقـو بدور ميـ 
 (36والتدريبي لقوات الجيش األفغانية.)  في إطار تقديـ العوف الموجستي
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 : المجال االقتصادي1-3

نما سعت الواليات  لـ تقتصر العالقات التركية األمريكية عمى البعد االستراتيجي فحسب وا 
المتحدة األمريكية لتوطيد عالقتيا االقتصادية بتركيا خاصة خالؿ النصؼ الثاني مف التسعينات 

، وىو الذي 80%( التي وصؿ فييا التبادؿ التجاري بيف البمديف حوالي 37مف القرف الماضي)
طورا غير مسبوؽ لكنو أقؿ بكثير مما يريده الجانب التركي الذي يفضؿ المنح والمساعدات يعد ت

المالية، في حيف زادت التفاعالت االقتصادية بيف تركيا والواليات المتحدة األمريكية خالؿ فترة 
بحيث كانت قيمة الصادرات إلى الواليات  2010-2002حكـ حزب العدالة والتنمية منذ عامي 

دوالر في عاـ  3762919، وقد بمغت 2002دوالر في عاـ  3356126حدة األمريكية المت
، و وصؿ إلى 2002دوالر في عاـ  3605989، في حيف بمغ إجمالي الصادرات 2010

 3099099بينما شيدت الواردات نموا كبيرا حيث بمغت  2010دوالر في عاـ  113883219
 (38دوالر.) 12318745ى لتصؿ إل 2010، لترتفع سنة 2002دوالر عاـ 
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التركية مف الواليات المتحدة األمريكية ونسبتيا إلى إجمالي  الواردات: يوضح 03جدوؿ
 (2000-1950الصادرات )

الواردات من  العام
الواليات 
المتحدة 

األمريكية أالف 
 الدوالرات

إجمالي الواردات 
 بأالف الدوالرات

النسبة 
 المئوية

الصادرات إلى  
الواليات 
المتحدة 

األمريكية أالف 
 الدوالرات

إجمالي الصادرات 
 بأالف الدوالرات

النسبة 
 المئوية

1959 7..68 285446 24.5 44484 263424 16.9 

1955 111297 497632 22.4 486649 313346 15.5 

1969 129699 468186 25.8 48139 329731 18.3 

1965 169639 571953 28.1 82329 463738 17.8 

1979 296949 94794 21.7 56235 588476 9.6 

1975 425748 4738558 9 147129 1491975 19.5 

1989 432357 7999443 5.5 127399 2919122 4.4 

1985 1159961 11343375 19.1 595992 7958998 6.4 

1999 2281647 22392126 19.2 967622 12959288 7.5 

1995 3723982 35799911 19.4 1513831 21637941 7 

2999 3911922 54592821 7.2 3135162 27774996 11.3 

تـ تشكيؿ منطقة صناعية مشتركة بيف واشطف وأنقرة والتي أعطت  2002ففي عاـ 
عفاءات ضريبية ساىمت في زيادة  المنتجات التركية مزايا تنافسية داخؿ السوؽ األمريكية، وا 

وبيذا تعد الواليات المتحدة األمريكية ثاني أكبر شريكي تجاري العالقات التجارية بيف البمديف، 
 (39مميار دوالر.) 5.7بعد ألمانيا بصادرات بمغت قيمتيا حوالي 
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 بؤر التوتر والصراع التركي األمريكي -2

: ساد التوتر في العالقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وتركيا : الممف العراقي2-1
 االستراتيجيةحيث أبدى الجانب التركي وحسب أجندتو  2003عقب الغزو األمريكي لمعراؽ سنة 

تخوفا كبيرا إزاء إقداـ السياسة الكردية العراقية بالتوجو نحو قياـ حكـ ذاتي كردي دائـ، عمى أف 
ؿ الدولة الكردية المستقمة، معتبرة أف حدوث ذلؾ سيكوف بسبب السياسات يكوف ليـ في المستقب

األمريكية باألساس وىكذا تطورت العالقة بيف الجانبيف فزاد حجـ التوتر بيف الطرفيف، وفي 
مقابؿ كؿ ىذا رفضت تركيا السماح لمواليات المتحدة األمريكية مف استخداـ أراضييا ألجؿ 

جة الرفض البرلماني التركي، ولعؿ ىذا الرفض نبع أيضا مف شعور تحقيؽ ىذا الغزو وجاء نتي
تركيا بأف الواليات المتحدة األمريكية ربما تكوف داعمة لمساعي كيانية  لمكرد في المنطقة، أو 
لدييا جدوؿ أعماؿ سريا يتعارض مع المصالح التركية خاصة ما تعمؽ بمؤامرة تستيدؼ تقسيـ 

شغاليا بجدوؿ أعماؿ محمي مثقؿ تركيا إلى تكوينات اثنيو مت عددة، أو عمى األقؿ تحجيميا وا 
 )(.41بالتوتر و العداء

ىذا وقد استمر التباعد األمريكي التركي بشأف العراؽ، حيث دعمت تركيا في االنتخابات 
، تكتؿ السيد إياد عالوي، وعارضت إعادة اختيار 2010النيابية العراقية التي جرت في عاـ 

الذي رأت في سياساتو الداخمية تكريسا  -آنذاؾ-العراقي السابؽ نوري المالكي رئيس الوزراء 
واشنطف في كبح جماحو، كما كانت تنظر إليو أيًضا بوصفو ” فشمت“لمنيج الطائفي، الذي 

في العراؽ، في حيف دعمت واشنطف إعادة اختياره، وترى أف عداء أنقرة لو غير ” رجؿ طيراف“
إيجابية، لكف أثبت التطورات الميدانية في العراؽ بعد إعادة اختيار ضروري ولف يأتي بنتائج 

زاحتو عف الحكـ في أب/أغسطس  ، عمى 2014نوري المالكي رئيسا لمجمس الوزراء العراقي وا 
 خمفية أحداث الموصؿ، نجاعة الموقؼ التركي مف المشيد العراقي.

بيف الطرفيف حوؿ طريقة يعد ىو األخر أحد أىـ نقاط التقاطع  :الممف السوري :2-2
المثمى لمتعامؿ مع الوضع المعاش واليدؼ النيائي لو، فحينما اندلعت االنتفاضة السورية في 

، والحتواء تداعياتيا طمبت الحكومة التركية مف الحكومة السورية 2011آذار/مارس  15
نكيؿ التجاوب مع مطالب الشعب السوري، ولكنيا رفضت واستمرت في ممارسة القتؿ والت
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، دعا رئيس الوزراء 2011بالمتظاىريف السورييف، حينيا وتحديدا في تشريف األوؿ/أكتوبر عاـ 
التركي السابؽ ورئيس الجميورية الحالي رجب طيب أردوغاف، الرئيس السوري بشار األسد 

 بالتنحي عف الحكـ.

األمريكية  ىذا وعمى الرغـ مف أف الموقؼ التركي لقي ترحيبا مف قبؿ الواليات المتحدة
أف االنتفاضة السورية  العربي إالعمى أنو تأكيد لوقوؼ تركيا مع الغرب في مشيد التغيير 

جسدت أكبر المشاىد الخالفية التي حازت اىتماـ الدولتيف وبشأف أسموب التعامؿ معيا والغاية 
األمريكية ترغب  النيائية ليا، بالنسبة لتركيا لـ يكف لدييا اقتناع متماسؾ بأف الواليات المتحدة
بداية ” باراؾ أوباما“بشكؿ جدي في تغيير الحكـ في سورية عمى الرغـ مف تصريحات رئيسيا 

االنتفاضة السورية بأف حكـ الرئيس بشار األسد قد فقد شرعيتو فيي تفضؿ بقاؤه عمى جمب 
تدعي كما  -اإلسالـ السني المتحالؼ مع تركيا غير مرحب بو إسرائيميا، والذي سيشكؿ خطرا

 -وال تزاؿ -عمى مكونات المجتمع السوري غير السنية لذلؾ رفضت -الواليات المتحدة األمريكية
 (42ترفض أي مقترح قد يتضمف حظرا جوا أو منطقة آمنة لممدنييف. )

يأتي ذلؾ عمى  2012بيذا زاد التنافر بيف الجانيف حوؿ ىذه المسألة وتحديدا في سنة 
األمريكية في لعب دور فعاؿ في جمسة مجمس األمف التي دعت  إثر إخفاؽ الواليات المتحدة

إلييا تركيا لمناقشة القضية السورية مف باب إنساني عمى أمؿ أف تصؿ إلى فرض منطقة آمنة 
داخؿ سوريا يمجأ إلييا المدنيوف السوريوف بدال مف التدفؽ إلى الخارج ، بحيث ال شيء تغير في 

 ىذه المعادلة حتى اآلف.

يعد الممؼ اإليراني أحد أىـ نقاط التقاطع، التوتر، واالنفصاـ  ممف اإليراني:: ال2-3
بيف الجانبيف التركي واألمريكي، يأتي ىذا  نظرا لالرتباط الدولي الوثيؽ الذي جمع ويجمع 

الطرؼ اإليراني ونظيره التركي خاصة فيما تعمؽ باالتفاقيات الثنائية االقتصادية والعسكرية بيف 
وبناء عمى الروابط المتينة تكوف تركيا قد عارضت سياسة الواليات المتحدة األمريكية الطرفيف، 

الرامية لفرض عقوبات عمى إيراف في ما يتعمؽ بالمجاؿ النووي، وفي ىذا الصدد فقد امتنعت 
مرات عديدة عف التصويت في األمـ المتحدة بؿ صوتت ضده في مجمس األمف، مما خمؼ أثار 

ة بيف الطرفيف إذ أصاب اإلحباط لدى األواسط األمريكية إيمانا منيـ بأف تركيا سمبية في العالق
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تعدـ دعما لوجستيا لمبرنامج النووي اإليراني، ولعؿ ما زاد الطيف بمة ىو إبراـ االتفاؽ الثالثي مع 
حدة البرازيؿ، ممؼ أساؿ العرؽ البارد لألمريكاف في حيف كاد أف يفقد األتراؾ شرعية الواليات المت
األمريكية الدولية، لكف سرعاف ما تغيرت وجو النظر التركية مف البرنامج النووي اإليراني بعد 

األزمة السورية عمى الصعيد الرسمي والشعبي، وجاء ىذا التغير بعد الثورات العربية وتحديدا بعد 
وعميو كاد ، (43اندالع الثورة السورية دوف أف يعني ذلؾ الدخوؿ في صراع مباشرة مع إيراف)

يكمؼ ىذا الممؼ الخسارة لكال الطرفيف، مف جانب تركيا خسارة الواليات المتحدة األمريكية، 
يعني خسارة حميؼ ميـ في الشرؽ األوسط خاصة في ظؿ تأخر عضويتيا في االتحاد 

األوروبي، بينما الطرؼ األمريكي خسارة تركيا يعني البحث عف حميؼ ليس بمكانة وموقع تركيا 
 راتيجي في المنطقة.االست

وبيذا نخمص لمقوؿ أنو كمما زاد تغمغؿ وانغماس تركيا في مناقشة ممفات الشرؽ األوسط 
يجب رعايتو والحفاظ عميو، مف أجؿ  استراتيجيكمما زاد تشبث واىتماـ أمريكا بيا كحميؼ 

عمى  ضماف وجود دائـ وتسجيؿ حضور قائـ في ذات المنطقة التي تشيد تنافسا وتصارعا كبيرا
ثرواتيا الباطنية بصفة عامة، والطاقوية بصفة خاصة، ويأتي ىذا في ظؿ سيادة سياسة دولية 
 قائمة عمى مبدأ "ال توجد صدقات دائمة، وال توجد عدوات دائمة، إنما توجد مصالح دائمة ".
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 خـاتـمــة

فريسة نخمص في الختاـ إلى أف الحيز الجغرافي الموسـو بالشرؽ األوسط، أضحى 
لذئاب كشرت أنيابيا لتطمؽ العناف لما يسمى بسياسة أنا ومف بعدي الطوفاف، سياسة ىجينة 

أدخمت جؿ دوؿ المنطقة في دوامة صارع سياسي، وتقيقر اقتصادي، وتخبط اجتماعي، وتراجع 
فكري وثقافي، وفي المقابؿ مف كؿ ىذا توافد أجنبي، تناحر إقميمي، ونزاع جواري حدودي، كؿ 

جعؿ لمقوى الكبرى يد في المنطقة، تارة تحت شعار  ديمقراطي، وتارة أخرى تحت ستار ىذا 
إصالح سياسي، اقتصادي ىز كياف ىذا الحيز الجغرافي ليبعث ما يسمى نوعا مف العنؼ 

السياسي، واالنقساـ المجتمعي وأماـ ىذا الوضع األىوف تحركت القوى اإلقميمية والدولية كؿ 
ونخص بالذكر ىنا الدور اإلقميمي الحثيث لتركيا في مناقشة وبحث جؿ  حسب أىدافو وغايتو،

الممفات والقضايا الشرؽ األوسطية العالقة )المياه، الحدود، األكراد النووي، الممؼ السوري( 
المرىوف حميا وتسويتيا بصونيا ألمنيا القومي، ومف ثمة ضماف دورىا اإلقميمي الريادي 

كؿ ىذا سعت والواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا القوة رقـ واحد في والقيادي، وفي المقابؿ مف 
العالـ بمبادرات أخذت أشكاؿ متعددة ومختمفة فتراوحت بيف التدخؿ العسكري، وبيف المساعدة 
االقتصادية، وبيف الضغط المؤسسي الدولي، كميا مساعي سعت مف خالليا الواليات المتحدة 

حميؼ استراتيجي تركي لضماف لتواجدىا الدائـ في المنطقة ومف ثمة  األمريكية وباالعتماد عمى
منع أي قوى أخرى لمزاحمتيا، إذا بيف نظرية القيادة مف الخمػؼ )الواليات المتحدة األمريكية( 

 ونظرية )التحالؼ االستراتيجي المشترؾ ( نمت و توطدت العالقة بيف الطرفيف يوما تموى األخر.

يا العمؿ بمبدأ تصفير المشكالت، وخاصة إذا رافؽ ىذا المبدأ وفي حاؿ استمرار ترك
انفتاح عمى المستوييف الداخمي والخارجي، وفي حاؿ استمرار ثقة الشعب بالقيادة الحاكمة، 

األوروبي يبدي رغبتو األكيدة لالستفادة مف قوة إقميمية قارة،  االتحادسيجعؿ كؿ ىذا مجتمعا 
وىي تركيا لتعزيز كياف ىيئتو الحكومية الدولية، ومف ثـ ضماف وقوة عالمية ناشئة ومؤثرة أال 

تواجده عمى المسرح التنافس عمى األسواؽ العالمية في مجابية غيره مف القوى والتكتالت 
االقتصادية والتجارية العالمية، تبقى ىذه وجية نظر خاصة بالباحث، غير أف ىناؾ مف 

 ضماـ تركيا إلى القطار األوروبي.الباحثيف مف يبدي وجية نظره  باستحالة ان
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